PROTOKOLL
Norges speiderforbund
SPEIDERSTYRETS MØTE 10. juni 2017
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Generalsekretær Knut Harald Ulland
Forfall:
Møtet ble gjennomført på Park Inn Gardermoen Hotel.
Referent: Knut Harald Ulland

SAKER TIL VEDTAK
SAK 31/3/17/V

PROTOKOLLER OG REFERATER (saksansv. Knut Harald)

Bakgrunn for saken var utkast til protokoll fra Speiderstyrets møte 13. – 14. mai 2017.
Følgende vedtak ble gjort:
Protokoll fra Speiderstyrets møte 13. – 14. mai 2017 er godkjent.
SAK 32/17/V

NY KRETSMODELL (saksansvarlig: Knut Harald)

I denne saken diskuterte Speiderstyret videre arbeid i lys av Speidertinget 2016 sitt
vedtak: «Speiderstyret skal på neste Speiderting legge fram forslag til vedtak om ny
modell for drift av kretsene. Forslaget skal ta for seg organisering, oppgaver, ressurser og økonomi. Speiderstyret skal også legge fram forslag til framdriftsplan for omlegging til ny driftsmodell.»
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av GS som skal utarbeide et utkast til «ny
kretsmodell med tilhørende organisering, oppgaver og ressurser» til neste SST-møte
6. sept. 2017.
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En forutsetning for arbeidet er at en ny modell ikke skal basere seg på antall eller
størrelse på kretsene men ha fokus på kvaliteten/hva kretsene skal levere til sine
grupper.
SAK 33/17/V

RAPPORTEN FREMTIDENS SPEIDERFORUND – VIDEREFØRING (saksansvarlig: Knut Harald)

I speiderstyremøtet 14. mai diskuterte speiderstyret alle anbefalinger i rapporten –
«Fremtidens speiderforbund». I styremøte 10. juni ble referat fra diskusjonen lagt
fram for videre forankring, evt. utdyping.
Forslag til vedtak:
Anbefalingene i rapporten «Fremtidens speiderforbund» med tilhørende kommentarer fra SST - brukes som grunnlag i det videre arbeid med «ny kretsmodell» (sak
32/17)
SAK 34/17/V

BARNAS CAMP VILLMARK (saksansvarlig: Knut Harald)

I forrige SST-møte ble evalueringen av prosjektet Barnas Camp Villmark presentert. I
denne saken diskuterte SST om støtten fra sentralt hold skulle forlenges til 2018.
Forslag til vedtak:
SST godkjenner Barnas Camp Villmark som en satsing/prosjekt som støttes av NSF
sentralt med budsjettmidler og menneskelige ressurser i 2018.
SAKER TIL ORIENTERING

SAK 35/17/O

FORMAT FOR GS RAPPORT TIL SST (saksansvarlig: Knut
Harald)

Saken ble ikke diskutert i møtet.
Sak 36/17/O

SPEIDERBASEN (May-Britt)

Status speiderbasen ble diskutert i SST. Det ble enighet om å be GS lage en sak til
neste SST-møte den 6. sept. som utreder «status bruk av speiderbasen i dag» og
planer for videreutvikling fremover.
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